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3.9. LÀO
3.9.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu
a. Gỗ tròn và gỗ xẻ
Hiện tại Lào cấm xuất khẩu các loại gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ vụn, rễ cây, gốc
cây, cành cây được khai thác từ rừng tự nhiên trong mọi trường hợp, cấm
các trạm kiểm soát biên giới phê duyệt hoặc tạo điều kiện cho xuất khẩu
gỗ tròn và sản phẩm gỗ xẻ6. Tất cả các loại gỗ phải được chế biến thành
sản phẩm hoàn chỉnh trước khi xuất khẩu.
Hiện tại có lệnh cấm đối với các hoạt động khai thác chọn trong Rừng
sản xuất.
b. Loài
Các loại gỗ sau đây không được khai thác, mua hoặc bán mà không
có giấy phép đặc biệt: Giáng hương, Burma padauk (Pterocarpus
macrocarpus); Trắc hay Cẩm Lai Nam Bộ, Siamese rosewood (Dalbergia
cochinchinensis); Cẩm lai Bà Rịa, Burmese rosewood (Dalbergia
bariensis); Sa mộc, Chinese fir (Cunninghamia Sinensis); Ngọc Lan,
Champak (Michelia Champaca) và Mun, Ebony (Diospyros spp.).
c. Công ước CITES
Lào gia nhập công ước CITES năm 2004. Công ước này có hiệu lực từ
tháng 5 năm 2004.
6

Lệnh số 15 / PM ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Lào về việc tăng
cường tính nghiêm ngặt của quản lý và kiểm tra thu hoạch gỗ, Vận chuyển và Kinh
doanh gỗ.
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Các loài gỗ Trầm Hương (Aquilaria spp), Bạch Mộc Hương (Gyrinops spp)
và Cẩm lai (Dalbergia cochinchinensis) được liệt kê trong Phụ lục II của
Công ước CITES.

STT
4

Phân loại
Gỗ rừng trồng hộ gia đình

Để mua bán quốc tế các loài được liệt kê này, cần phải đảm bảo có đầy
đủ và chính xác tất cả các tài liệu CITES thích hợp từ nước xuất khẩu hoặc
tái xuất. Cơ quan quản lý CITES tại Cục Lâm nghiệp chịu trách nhiệm về
giấy phép nhập khẩu, giấy phép xuất khẩu và giấy chứng nhận tái xuất.

Ghi chú
- Gỗ từ rừng rừng trồng sản xuất nằm trên đất nông
nghiệp thôn bản được giao trong phạm vi rừng của
nhà nước. Đất do các hộ quản lý, tối đa 3 ha cho
mỗi hộ. Giấy chứng nhận sử dụng đất được cấp
tạm thời 3 năm để trồng cây, giấy phép khai thác
do Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh hoặc thủ đô Viêngchăn cấp.

3.9.2. Nguồn gỗ

3.9.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

Có 4 nguồn gỗ chính ở Lào, bao gồm gỗ khai thác chọn, gỗ khai thác từ
khu vực rừng chuyển đổi mục đích sử dụng, gỗ rừng trồng của đồn điền
và hộ gia đình. Hầu hết gỗ từ Lào được khai thác từ các hoạt động chuyển
đổi do lệnh cấm khai thác chọn trong rừng sản xuất.

a. Gỗ từ khai thác chọn

STT

Phân loại

Ghi chú

1

Gỗ khai thác
chọn

- Cấm khai thác gỗ trong rừng sản xuất.
- Gỗ rừng sản xuất có nguồn gốc thông qua khai
thác chọn, theo kế hoạch khai thác gỗ quốc gia.

2

Gỗ khai thác từ
rừng chuyển
đổi mục đích sử
dụng

- Khai thác từ rừng bảo tồn, rừng phòng hộ hoặc
rừng sản xuất theo kế hoạch khai thác gỗ chuyển
đổi hàng năm của quốc gia.
- Khu vực chuyển đổi bao gồm diện tích đất lâm
nghiệp cho các dự án phát triển được chính phủ
phê duyệt (khảo sát địa chất, khai thác mỏ, xây
dựng đường và đập thủy điện, thành lập các đồn
điền nông nghiệp)

Gỗ rừng trồng đồn điền

- Gỗ từ rừng trồng, sản xuất là rừng trồng phân bổ
trên đất rừng bị bạc màu hoặc đất rừng cằn cỗi.
Việc đăng ký là bắt buộc cho các khu vực diện
tích từ 1.600 m2 trở lên. Đối với các diện tích rừng
trồng trên 5 ha cũng cần phải có kế hoạch quản
lý.

3

Có lệnh cấm khai thác chọn từ rừng tự nhiên, do vậy hiện nay đây không
phải là nguồn gỗ hợp pháp.
Các công ty khai thác gỗ chọn được thành lập hợp pháp và có giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh hợp lệ. Công ty chứng minh đủ năng lực để
thực hiện các hoạt động khai thác gỗ được Sở Nông Lâm nghiệp phê
duyệt. Có hai tài liệu cơ bản cho phép hoạt động khai thác gỗ đó là hợp
đồng khai thác gỗ đã ký giữa Sở Nông Lâm nghiệp và nhà khai thác (bao
gồm nghĩa vụ, trách nhiệm và hướng dẫn mà các đơn vị khai thác cần
tuân thủ nghiêm ngặt) và giấy phép khai thác.
Khai thác chọn phải được thực hiện với sự phê duyệt và giám sát của các
cán bộ của chính phủ, ngoài việc được thực hiện theo Kế hoạch khai thác
gỗ hàng năm theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Trước khi bắt đầu bất
kỳ hoạt động khai thác chọn nào trong rừng tự nhiên, điều kiện cần là
kiểm kê, khảo sát và lập kế hoạch quản lý rừng đã được thực hiện và dựa
trên khảo sát trước khai thác.
b. Gỗ khai thác từ rừng chuyển đổi mục đích sử dụng
Giấy phép khai thác gỗ trong các dự án phát triển và chuyển đổi (hợp
đồng khai thác và giấy phép khai thác) được các ủy ban quản lý và giám
sát đặc biệt chỉ định hoặc lực lượng chuyên trách cấp. Hợp đồng khai
thác tại các khu vực phát triển cơ sở hạ tầng, khai khoáng, trồng rừng và
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trồng cây công nghiệp được trao cho các công ty đáp ứng được các yêu
cầu về kỹ thuật và năng lực thông qua đấu thầu. Ngoài ra, bất kỳ đơn vị tư
nhân nào muốn thực hiện các hoạt động khai thác trong các dự án phát
triển và chuyển đổi phải có đăng ký kinh doanh hợp lệ.
Gỗ có nguồn gốc thông qua khai thác chọn, khai thác từ các dự án phát
triển và chuyển đổi phải được thực hiện với sự phê duyệt và giám sát của
các cán bộ chính phủ, ngoài việc thực hiện theo Kế hoạch khai thác gỗ
hàng năm theo quy định của Luật Lâm nghiệp.
c. Gỗ rừng trồng - đồn điền
Các công ty khai thác gỗ rừng trồng theo thỏa thuận nhượng quyền sẽ
phải có đăng ký kinh doanh hợp lệ.
Các thỏa thuận nhượng quyền rừng trồng được Bộ Tài nguyên và Môi
trường hoặc Sở Nông lâm nghiệp cấp, tùy thuộc vào loại đất (đất rừng bị
suy thoái hoặc đất rừng cằn cỗi), quy mô của nhượng quyền và thời hạn
thỏa thuận nhượng quyền.
Quyền hợp pháp của thỏa thuận nhượng quyền được xác nhận bằng giấy
chứng nhận đăng ký nhượng quyền, các điều khoản và điều kiện được
xác định trong thỏa thuận nhượng quyền.
Khai thác gỗ rừng trồng thương mại phải tuân theo kế hoạch quản lý
rừng trồng và được phê duyệt theo giấy phép do Phòng Nông lâm nghiệp
huyện cấp, sau đó báo cáo cho Sở Nông lâm nghiệp.
d. Gỗ rừng trồng - hộ gia đình
Đơn vị khai thác gỗ rừng trồng hộ gia đình phải có giấy chứng nhận sử
dụng đất tạm thời 3 năm để trồng rừng. Giấy chứng nhận do Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện hoặc Phòng Nông lâm nghiệp huyện phối
hợp với Phòng hành chính huyện và Tổ hành chính xã cấp. Diện tích đất
lớn hơn có thể yêu cầu chính quyền xã và huyện cấp. Nếu quản lý tốt
trong thời gian đầu bên thuê có thể yêu cầu Phòng địa chính cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng lâu dài.
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Khai thác gỗ rừng trồng thương mại phải tuân theo kế hoạch quản lý rừng
trồng và được phê duyệt theo giấy phép của Phòng Nông lâm nghiệp
huyện, sau đó báo cáo Sở Nông lâm nghiệp.
Mặc dù có quy định rõ ràng là gỗ khai thác từ rừng trồng hộ gia đình cần
được đưa vào kế hoạch khai thác hàng năm, nhưng không rõ khối lượng
gỗ rừng trồng của các hộ thực sự được đưa vào như thế nào và liệu tính
hợp pháp của loại gỗ này có thể được chứng minh sau đó hay không.

3.9.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển
a. Chế biến
Bất kỳ pháp nhân nào liên quan đến chế biến gỗ đều phải đăng ký kinh
doanh hợp lệ, bao gồm cả những đơn vị nhập khẩu và bán thiết bị lâm
nghiệp và vận chuyển gỗ.
Các đơn vị chế biến và sản xuất gỗ được yêu cầu phải hoạt động theo các
tiêu chuẩn và nguyên tắc hoạt động được quy định trong giấy phép do Bộ
Công Thương (MoIC) cấp. Khoảng 50% giấy phép của nhà máy chế biến
được cấp ở cấp quốc gia, còn lại được phê duyệt ở cấp tỉnh. Giấy phép
được cấp từ 3 đến 5 năm.
Các nhà chế biến gỗ phải tuân thủ các quy định về môi trường như đánh
giá tác động môi trường - xã hội (ESIA) và đáp ứng các quy định về việc
làm hợp pháp, sức khỏe và an toàn lao động.
b. Vận chuyển
- Rừng tự nhiên
Vận chuyển gỗ rừng tự nhiên từ bãi I đến bãi II phải được thực hiện trên
các tuyến đường được chỉ định, vận chuyển đến các khu vực khác phải
có giấy phép vận chuyển do Sở Nông Lâm nghiệp cấp.
Việc vận chuyển gỗ tròn (từ bãi I và bãi II) bị cấm từ ngày 1 tháng 6 đến
ngày 31 tháng 10 do hạn chế khai thác trong mùa mưa, ngay cả khi kế
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hoạch khai thác gỗ chưa hoàn thành. Cấp phép cho trường hợp ngoại
lệ thường liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng phải đảm bảo tiến độ.
Trong những trường hợp như vậy, phải sử dụng các tuyến đường cụ thể
để vận chuyển gỗ nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực đến môi trường,
hoặc trên đường quốc lộ và công cộng.
Bảng kê gỗ được sử dụng để tính giá trị gỗ và làm giấy phép vận chuyển
và/hoặc xuất khẩu được lập tại bãi II nơi gỗ được đo và phân loại. Gỗ
được tập kết tại bãi II phải được đo, phân loại kỹ lưỡng và ghi chép lại
trong Bảng kê gỗ theo quy định.
Cán bộ Sở Nông lâm nghiệp và Phòng Nông lâm nghiệp huyện chịu trách
nhiệm lập danh sách gỗ tại bãi II và bàn giao bảng kê gỗ cho Sở Công
thương. Việc đo lường, phân loại và đăng ký gỗ tại bãi II được sử dụng để
định giá, thanh toán lệ phí, thuế, v.v.;
Gỗ rừng tự nhiên được xác định bằng đánh dấu búa PM (Lâm nghiệp)
(theo quy định tại Điều 3.37 của Luật Lâm nghiệp) và chỉ được cán bộ
lâm nghiệp sử dụng (Điều 133 của Luật LN). Điều 29 yêu cầu cây rừng
tự nhiên khai thác phải được đánh dấu bằng “PM”. Ngoài ra, gỗ tròn,
gỗ vụn, gỗ xẻ, gốc cây được vận chuyển theo giấy phép cũng phải được
đánh dấu và đóng dấu “PM” (Điều 35 của Luật LN).
Các lô hàng gỗ tròn và các sản phẩm gỗ phải được vận chuyển trên các
tuyến đường được xác định trước, được trang bị các trạm cân, theo đúng
mùa/ thời gian, và khai báo tại các điểm kiểm tra theo quy định. Mỗi lô
hàng gỗ phải đi kèm với một bộ chứng từ do cơ quan có thẩm quyền cấp,
bao gồm: hợp đồng mua bán và tính phí gỗ phải trả do Bộ Tài chính (MoF)
ký, cũng như giấy phép vận chuyển hàng hóa gỗ đối với các sản phẩm gỗ
hoàn thiện và bán thành phẩm trong nước và xuất khẩu.
Xe tải vận chuyển sản phẩm gỗ cũng phải có giấy phép doanh nghiệp
vận tải hợp lệ được phê duyệt để nhập khẩu và đăng ký sử dụng để khai
thác và vận chuyển gỗ từ Bộ Nông Lâm nghiệp (MAF) và Bộ Công chính
và Vận tải.
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- Gỗ rừng trồng
Giấy phép vận chuyển là bắt buộc đối với gỗ rừng trồng và phải có thông
tin cần thiết liên quan đến số lượng và chất lượng (Quy định 196 / AF,
2000 Điều 14). Cấp phê duyệt vận chuyển phụ thuộc vào điểm giao
hàng. Việc vận chuyển gỗ rừng trồng trong cùng nội tỉnh có thể được Tổ
Lâm nghiệp xã phê duyệt, trong khi việc vận chuyển gỗ rừng ra khỏi tỉnh
phải được Phòng Nông lâm nghiệp huyện phê duyệt và báo cáo lên Sở
Nông lâm nghiệp. Giấy phép xuất khẩu ra nước ngoài được Sở Nông Lâm
nghiệp cấp. Vận chuyển gỗ rừng trồng hộ gia đình phải từ các khu vực có
giấy chứng nhận đăng ký trồng rừng.

3.9.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu
Gỗ khai thác chọn trong rừng tự nhiên được coi là tài sản của nhà nước
và phải bán thông qua đấu thầu, thuộc trách nhiệm liên Bộ. Chi phí tối
thiểu (phí tài nguyên) cho mỗi mét khối gỗ mua từ bãi gỗ được Bộ Công
Thương thiết lập và cập nhật định kỳ theo loài và cấp độ. Ước tính phí tài
nguyên dựa trên khối lượng và loài gỗ, cộng với chi phí và phí liên quan
đến kiểm kê, tài nguyên và tái sinh. Giá trị phí tài nguyên được ấn định là
giá tối thiểu cho giá thầu.
Xuất khẩu sản phẩm gỗ từ Lào cần có giấy phép xuất khẩu hợp lệ, bên
cạnh Giấy đăng ký doanh nghiệp, trong đó nêu rõ là chủ doanh nghiệp có
thể tiến hành buôn bán các sản phẩm gỗ. Ngoài ra, các loại giấy tờ sau
cần phải xuất trình kèm theo: Giấy chứng nhận xuất xứ, hợp đồng mua
bán với công ty nước ngoài, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, tờ khai
hải quan cũng như bản sao bằng chứng thanh toán các khoản thuế và
phí liên quan.
Chính phủ Lào đã đưa ra nhiều lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ từ
rừng tự nhiên. Chính phủ là cơ quan duy nhất được phép xem xét và phê
duyệt các trường hợp cụ thể liên quan đến việc cấp phép xuất khẩu các
sản phẩm chưa hoàn thiện (gỗ tròn, gỗ xẻ, gốc cây, gỗ và các sản phẩm
gỗ bán thành phẩm) làm từ gỗ tự nhiên.
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Gỗ rừng trồng trong nước được xuất khẩu dưới dạng gỗ tròn hoặc gỗ xẻ.
Sở Công thương được quyền cấp giấy phép xuất khẩu đối với các loại gỗ
rừng trồng không bị cấm. Gỗ đặc biệt hoặc được kiểm soát dưới dạng gỗ
tròn và gỗ xẻ dựa trên giấy chứng nhận xuất xứ gỗ được Sở Nông Lâm
nghiệp tỉnh và/hoặc Thủ đô chứng nhận. Theo công văn của Văn phòng
Thường trực - Bộ Nông Lâm nghiệp, các đơn vị xuất khẩu phải xác minh
nguồn gốc gỗ cho các loài bị cấm, đặc biệt và được kiểm soát.

3.9.6. C
 ác rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối
với nhà nhập khẩu
Rủi ro

Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu
rủi ro

Quyền khai thác hợp pháp:
- Xung đột về quyền sử dụng đất, - Đánh giá tại chỗ rủi ro và giảm
thiểu rủi ro các vấn đề về quyền sử
thiếu đăng ký kinh doanh, đặc biệt
dụng đất, và hiệu lực của giấy phép
là các diện tích rừng trồng. Hoặc,
nhượng quyền.
giấy phép nhượng quyền rừng được
- Đánh giá khối lượng được khai thác
cấp sai.
để đảm bảo tuân thủ hạn ngạch
- Hạn ngạch khai thác gỗ hàng năm
khai thác.
đang được dựa trên số liệu kiểm
kê không đầy đủ và đề nghị từ các - Kiểm tra hoạt động khai thác diễn
ra trong phạm vi khu vực được cấp
huyện được tập hợp trên giấy tờ mà
phép trong giấy phép.
không khảo sát thực tế, dẫn đến
phê duyệt khai thác không phản ánh
đúng hiện trạng rừng.
- Ngoài ra, tham nhũng, thiếu chứng
nhận và thủ tục phê duyệt giấy phép
khai thác và các tài liệu khác, có thể
dẫn đến việc khai thác bên ngoài
phạm vi khu vực được phép khai
thác và giấy phép đã được cấp.

Rủi ro

Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu
rủi ro

Thuế và Phí:
- Rủi ro áp dụng thuế và phí không - Cần đánh giá tài liệu để đảm bảo
rằng các khoản thuế và phí liên
thống nhất ở cấp tỉnh. Ví dụ, đã có
quan đã được thanh toán. Quá trình
trường hợp các chủ hộ trồng rừng
này có thể cần khảo sát tại chỗ để
không đăng ký kinh doanh và do đó
phỏng vấn các cơ quan chính phủ
không phải đóng thuế.
có liên quan để xác minh tính hợp lệ
và đầy đủ của tài liệu.

Hoạt động khai thác gỗ:
- Các quy định khai thác không được - Giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoạt
động khai thác bằng cách đánh giá
đáp ứng. Kế hoạch khai thác gỗ
tại chỗ tất cả các hoạt động khai
thường được coi là một hạn ngạch
thác có liên quan, bao gồm: xác
cấp quyền khai thác một khối lượng
minh hạn ngạch và không khai thác
gỗ nhất định và khai thác theo nhu
các loài được bảo vệ, cũng như đánh
cầu của xưởng cưa.
giá các điều kiện ăn ở, làm việc của
- Quy định pháp lý đối với các loài cây
công nhân - bao gồm cả việc sử
được bảo vệ đang bị bỏ qua và các
dụng PPE.
loài được bảo bị khai thác trái phép không có ủy quyền chính thức.
- Không tuân thủ các quy tắc về sức
khỏe và an toàn lao động, các đội
khai thác gỗ không có thiết bị an
toàn hoặc thiết bị bảo hộ và/hoặc
sống trong các điều kiện rất cơ bản.
Người lao động không có hợp đồng
hoặc không nhận được lương.
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Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu
rủi ro

Quyền của bên thứ ba:
- Xung đột về quyền hưởng dụng rừng - Đánh giá tại chỗ các vấn đề liên
quan đến xung đột quyền sử dụng
vì chính phủ duy trì một hệ thống
đất và bồi thường của cộng đồng địa
quản trị rừng tập trung cao độ và
phương. Đánh giá có thể bao gồm:
thừa nhận không đầy đủ các quyền
xem xét tài liệu và quy trình đàm
sử dụng truyền thống của cộng
phán hưởng dụng, thủ tục và hồ sơ
đồng.
quản lý xung đột, cũng như phỏng
- Các cộng đồng địa phương không
vấn cơ quan chính phủ ở các cấp có
được đền bù thỏa đáng khi đất cộng
liên quan, cũng như các cộng đồng
đồng được giao lại cho công ty.
địa phương bị ảnh hưởng và đại diện
cộng đồng.

3.9.7. M
 ột số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định
VNTLAS)
y Giấy phép khai thác (Harvesting permit) do Phòng Nông lâm nghiệp
tỉnh (Provincial Agriculture and Forestry Office-PAFO) cấp.

Thương mại và Vận chuyển:
- Gỗ khai thác hoặc thiếu đăng ký - Cần đánh giá các tài liệu liên quan
đến gỗ khai thác.
thích hợp hoặc dùng tài liệu giả mạo
- Đánh giá tại chỗ và phỏng vấn chính
để vận chuyển.
quyền địa phương và tham khảo các
- Vi phạm lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn
tài liệu để xác minh tính hợp lệ của
và gỗ xẻ.
tài liệu và tính đầy đủ, chính xác của
thông tin.
Chế biến:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh - Đánh giá tại chỗ để xem xét tính hợp
pháp của hoạt động chế biến, theo
doanh của các nhà máy chế biến bị
các rủi ro được xác định, bao gồm:
cấp sai, bao gồm cả giấy phép nhập
đăng ký pháp nhân, tuân thủ các
khẩu và bán thiết bị lâm nghiệp và
quy định môi trường và các vấn đề
vận chuyển gỗ.
liên quan đến việc làm như sức khỏe
- Các Quy định pháp lý cho các đơn
và an toàn lao động và điều kiện làm
vị chế biến gỗ thường bị bỏ qua.
việc.
Các quy định về môi trường thường
xuyên bị vi phạm như không tiến
hành hoặc tuân thủ kết quả của
ESIA.
- Yêu cầu về việc làm hợp pháp và sức
khỏe và an toàn lao động bị vi phạm.

Áp dụng cho chủ khai thác, gồm địa điểm khai thác, người vận hành, số lượng
cây, khối lượng và loài, khung thời gian, v.v. Chủ tài liệu là chủ khai thác. Yêu cầu
chữ ký của Trưởng phòng PAFO, nếu thuộc khu vực chuyển đổi do tỉnh trưởng
hoặc Văn phòng Thủ tướng phê duyệt.
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y Giấy phép xuất khẩu (Permis d’exportation) do Cục Xuất nhập khẩu
(Département d’importation et d’exportation) thuộc Bộ Thương mại
(Ministere du Commerce) hiện nay là Bộ Công Thương (Ministère de
l’industrie et du commerce) cấp.
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y Chứng nhận đăng ký kinh doanh (Enterprise registration certificate) do
cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, thuộc Bộ Công thương (MOIC) hoặc
Sở Công thương cấp tỉnh và địa phương tuỳ vào quy mô doanh nghiệp.

Áp dụng cho tất cả các lâm trường, doanh nghiệp. Chủ tài liệu là lâm trường,
doanh nghiệp. Yêu cầu chữ ký của Trưởng phòng POIC

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Lào. Yêu cầu có con dấu hợp
lệ của cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh.
Truy cập trang web: http://www.erm.gov.la/index.php/en/registration/
registration-process để tìm thêm thông tin về quy trình đăng ký kinh doanh ở Lào.
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y Chứng nhận xuất xứ.
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y Giấy phép CITES do Cơ quan quản lý CITES thuộc Cục Lâm nghiệp Lào
cấp.

Áp dụng cho tất cả các đơn vị xuất khẩu hoặc tạm nhập tái xuất hàng hoá là loài
thuộc Phụ lục CITES có xuất xứ từ Lào.
Truy cập trang web: https://www.laotradeportal.net/index.php?r=site/
display&id=1002
và
https://www.laotradeportal.net/index.php?r=site/
display&id=464 để tìm thêm thông tin về các loài CITES tại Lào.
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